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Maribor, 5. 11.  2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 11. KROG 2. 11. 2014 
 
 
Pohorje - Peca 

 
K - 150/1415 
 
Izključenega igralca Prednik Benjamin, Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 151/1415 
 
Izključenega igralca Steiner Nejc, Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat 
brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 152/1415 
 
NK Pohorje je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € 
denarne kazni. 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 11. KROG 31. 10. – 2. 11. 2014 
 
Gostilna Lobnik Slivnica – AquaSystems 
 

K - 153/1415 
 
Izključenega igralca Hozjan Nino, AquaSystems Dogoše, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
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K - 154/1415 
 
NK AquaSystems Dogoše je na tekmi članov prejel en rdeč in pet rumenih kartonov, 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
Energo Tim Miklavž – Marjeta 
 

K - 155/1415 
 
Izključenega Malašinovič Uroš, Energo Tim Miklavž, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 63. minuti je s prekrškom preprečil situacijo za dosego 
zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 
K - 156/1415 
 
Izključenega igralca Bukovec Dejan, Marjeta se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 69. minuti je s prekrškom spotikanja preprečil situacijo za dosego 
zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 

K - 157/1415 
 
Izključenega Lenart David, Marjeta se zaradi žalitev sodnika (V 73. minuti je sodnik 
dosodil prekršek za domačo ekipo. S tem se Lenart, ki je bil rezervni igralec v 
tehničnem prostoru, ni strinjal in je zato verbalno žalil sodnika), po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
K - 158/1415 
 
NK Energo Tim Miklavž je na tekmi članov prejel en rdeč in šest rumenih kartonov, 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 

K - 159/1415 
 
NK Marjeta je na tekmi članov prejel dva rdeča in pet rumenih kartonov, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 120,00 € denarne kazni. 
 

2. ČLANSKA LIGA, 11. KROG 2. 11. 2014 
 
Ursus Jakob – Železničar MB 
 
K - 160/1415 
 
Izključenega igralca Knuplež Andreas, Ursus Jakob, se zaradi nešportnega fizičnega 
kontakta s sodnikom (44. minuti je sodnik dosodil kazenski strel za nasprotno ekipo. 
S tem se ni strinjal Knuplež, ki je protestiral in pristopil do glavnega sodnika ter ga z 
obema rokama rahlo odrinil v predel prsi. Intenziteta je bila nizka, vendar dovolj 



 

 

velika, da je sodnik moral stopiti dva koraka nazaj – glej splošna navodila oz. 
disciplinska politika I.F-6), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za čas treh (3) mesecev t.j. do vključno 2. 2. 2015. 
 
Zaradi tega sta pristopila pomočnika sodnika, ki sta pomagala vzpostaviti red. 
Izključeni je med zapuščanjem igrišča nadaljeval s protestiranjem zoper sodniško 
odločitev. Izključeni zagovora oziroma izjave ni podal zato je bilo pri izreku kazni 
upoštevano samo poročilo o izključitvi.  
 
AJM Kungota – DNK Atletiko 

 
K -161/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Cigler Sandi, AJM Kungota, ki je bil v vlogi trenerja, se 
zaradi žaljivega komentiranja sodniških odločitev (V 41. minuti je sodnik hotel 
opozoriti trenerja zaradi ugovarjanja. Pri tem je trener pričel z žaljivim komentiranjem 
sodniških odločitev, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora.), kar je 
prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih 
prostorov na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Kipertrans Hoče – Prepolje 
 

K - 162/1415 
 
Izključenega igralca Perko Filip, Kipertrans Hoče, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
In 
zaradi prekrška žalitev sodnika (V 72. minuti, ko je bila tekma prekinjena je ob 
garderobah verbalno žalil sodnika in hotel z njim fizično obračunavati. Zaradi tega so 
ga soigralci držali nazaj, da ni mogel uresničiti svojih groženj.), po 18. čl. v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.  
 
K - 163/1415 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila, sodnikov in delegata uvede disciplinski 
postopek zoper igralca Divjak Peter, Kipertrans Hoče, zaradi suma storitve prekrška 
po 18. čl. DP, saj naj bi na tekmi v 72. minuti po izključitvi zaradi drugega opom ina – 
in posledično prejetega rdečega kartona, pristopil do sodnika in ga s pestjo roke 
udaril po vratu. Zaradi tega je sodnik tekmo prekinil.  
 
Izključeni Divjak Peter naj pojasni zakaj se je odločil, da je hotel sodnika prijemati za 
vrat (tako navaja v zagovoru) in od njega zahtevati pojasnila oziroma zakaj je pri tem 
uporabljal silo (po navedbi sodnika udarec). Igralcu se v skladu s 34. čl. DP izreče 
suspenz.  
 
Sodnik naj pojasni ali je bil udarec močan oziroma ali so nastale vidne posledice in 
na katerem delu telesa. Prav tako naj pojasni ali obstaja možnost, da ga je igralec 
samo močneje prijel v višini vratu.  



 

 

 
 
 
Dejstvo je, da so poročila nasprotujoča z izjavo igralca in je potrebno za odločitev 
navesti več dejstev. Vsi naj dodatno pojasnijo svoj položaj na igrišču in smeri gibanja 
v času storitve prekrška kakor tudi druge okoliščine, ki so pomembne za odločanje. 
Predlagajo se lahko tudi druge priče.  
 
Za podajo izjave v povezavi z dogodki pozivamo tudi predstavnika in trenerja ekipe 
NK Prepolje.  
 
Vsi naj izjave in pojasnilo dostavijo MNZ Maribor do 10. 11. 2014. 
 
K - 164/1415 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila, sodnikov in delegata uvede disciplinski 
postopek zoper trenerja Frešer Gregor, Kipertrans Hoče, zaradi suma storitve 
prekrška po 24. čl. DP, saj naj bi na tekmi v 62. minuti žalil sodnike in zatem na 
nešporten način zapustil tehnični prostor, prav tako pa naj bi grozil s fizičnim 
obračunavanjem s sodniki.  
 
Odstranjeni Frešer naj pojasni dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločanje, 
predvsem pa namen svojih ravnanj in zavedanje posledic, saj bi kot trener moral 
takšna dejanja preprečevati in s skladu s pravili voditi ekipo. 
 
Sodnik naj dodatno pojasni vsebino groženj, opiše vpitje – žaljivke in pojasni druga 
pomembna dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločanje.  
 
K - 165/1415 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila, sodnikov in delegata uvede disciplinski 
postopek zoper predstavnika ekipe Hanc Ervin, Kipertrans Hoče, zaradi suma 
storitve prekrška po 24. čl. DP, saj naj bi v 72. minuti po prekinjeni tekmi verbalno 
grozil sodnikom.  
 
Prijavljeni Hanc naj pojasni dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločanje, 
predvsem pa namen svojih ravnanj in zavedanje posledic.  
 
Sodnik naj dodatno pojasni vsebino groženj. Glede na vsebino, ki izhaja iz poročila je 
možno zaključiti, da je šlo za žaljivo komentiranje sodniških odločitev. 
 
Vsi naj izjave in pojasnilo dostavijo MNZ Maribor do 10. 11. 2014. 
 
K - 166/1415 
 
NK Kipertrans Hoče je na tekmi članov prejel dva rdeča in šest rumenih kartonov, kar 
je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 120,00 € denarne kazni. 
 
 
 



 

 

MLADINA, 3. KROG 2. 11. 2014 
 
Jurovski dol - Cerkvenjak  

 
K - 167/1415 
 
Izključenega igralca Belovič Marko, Jurovski dol, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 168/1415 
 
Izključenega igralca Hojnik Benjamin, Cerkvenjak, se zaradi prekrška nasilne igre (V 
36. minuti je bil nad njim storjen prekršek. Kot povračilni ukrep oziroma reakcijo na 
storjen prekršek je z nogo narahlo brcnil nasprotnega igralca. Pri tem posledice niso 
nastale.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
K - 169/1415 
 
Izključenega igralca Virag David, Cerkvenjak, se zaradi nasilne igre (V 57. minuti je z 
roko med igro s srednjo intenziteto po vratu udaril nasprotnega igralca. Pri tem 
posledice niso nastale.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
K - 170/1415 
 
NK Cerkvenjak je na tekmi mladincev prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi 3. alineje, 2. odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 31,00 € 
denarne kazni. 

 
 

KADETI, 10. KROG, 2. 11. 2014 
 
Peca – MB Tabor 
 

K - 171/1415 
 
Izključenega igralca Germadnik Gole Gal, Peca, se zaradi udarjanja in nešportnega 
vedenja (V 79. minuti je nasprotnega igralca z nogo namerno brcnil v stegensko 
mišico in pri tem preklinjal.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
 

KADETI, 7. KROG, 11. 10. 2014 
 
Šentilj – MB Tabor 

 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka, v skladu s 37. čl. DP, se postopek 
zoper NK Šentilj zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, ustavi, ker so dokazali 
razlog odsotnosti igralcev – bolezen.  



 

 

 
MLAJŠI CICBANI, 8. KROG, 18. 10. 2014 

 
Železničar MB – Dobrovce/Miklavž 1 

 
ZVEZA 
K -  146/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka zoper Dobrovce/Miklavž 1, zaradi 
suma storitve prekrška po 25. členu DP, ker naj bi za tekmo prijavili in zato v zapisnik 
vnesli samo 8 igralcev, čeprav naj bi na tekmi nastopilo 10 igralcev, se izreče za 
prekršek v skladu z 8. čl. DP, v delu, ki se nanaša na premajhno število igralcev, 
opomin.  
 
Za druge zadeve se postopek ne vodi.  
 
Istočasno je disciplinski sodnik na podlagi izvedenega disciplinskega postopka 
ugotovil, da je NK Železničar Maribor storil prekršek po 25. čl. DP, saj niso izpolnili 
vseh obveznosti v povezavi s tekmo (Pred tekmo niso izpolnili ustreznega zapisnika 
in po tem podpisnega izvoda dostavili MNZ, prav tako niso izpolnili vseh obveznosti, 
ki so bile naložene s sklepom o uvedbi disciplinskega postopka.), v skladu z 8. čl. DP 
izreče opomin.   
 
Pri izdaji sklepov so bila upoštevana pojasnila obeh klubov.  
 
 
 

OSTALE ZADEVE 
 

K - 172/1415 
 
 
NK Paloma se na podlagi poročila delegata o tekmi, 10. kroga, 25. 10. 2015 med 
ekipama Paloma – S. Rojko Dobrovce, zaradi prepozne prijave ekipe za tekmo, kar 
je prekršek po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP izreče opomin.  
 
 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ 
Maribor, št. 04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena 
pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 
69. čl. TP NZS/.O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ 
Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in 
priporočeno po pošti 

 
  
 
 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 


